
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente E-Commerce 
 

Função: Manter contatos, 
promover ou captar vendas 

através de canais eletrônicos. 

Área: Serviços de Marketing 

 

Revisão: 00 Data:  01/07/2015 

Cargo do superior imediato: Coordenador Serviços MKT 
 

Área: Serviços de Marketing 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente atende o público que acessa as lojas virtuais veiculadas em plataformas 

eletrônicas (site, e-mails e redes sociais) ou por telefone e responde a dúvidas, 

reclamações ou promove e capta vendas dos produtos da Editora: encaminha os 

comentários ou busca pessoalmente a solução dos problemas, apresenta os produtos e 
condições de venda, registra os pedidos no sistema informatizado da empresa e 

acompanha a sua entrega. Realiza um trabalho de pós-venda contatando o cliente para 
assegurar a entrega do produto, nível de satisfação no atendimento e estreitar 

relacionamento. 

 
 Acompanha a efetivação da venda através da baixa informada pela área financeira e 

aciona a expedição do pedido bem como contata com os clientes na eventualidade de 

problemas na aceitação do correspondente cartão de crédito ou correção do endereço 
de entrega, por exemplo; altera as informações do cliente e refaz o processo. Faz o 

rastreamento da entrega do pedido e informa o cliente via e-mail o respectivo código, 
para controle. 

 

 Contata com as Livrarias da Editora verificando a disponibilidade de títulos para 

atendimento aos clientes e solicita a remessa. Notifica a Produção sobre prazos de 

reimpressão da obra e posiciona o cliente. 

 

 Mensalmente acessa o sistema informatizado para levantar a posição de vendas do 

período e prepara relatórios para apreciação do superior. Apura a existência de boletos 

de vendas vencidos, altera o vencimento e reenvia aos clientes para efetivação do 
pagamento. 

 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Coordenador de Serviços de Marketing mantém contatos com o público, 

esclarece dúvidas, encaminha reclamações, promove ou capta venda dos produtos da Editora 

através de lojas virtuais veiculadas em plataformas eletrônicas (site, e-mails e redes sociais) ou 

telefone. 

 

 

 

 



(cont.) 

 Levanta, pelo site, a lista de clientes aniversariantes e aciona o envio de e-mails para 

congratula-los. 

 

 Altera as vigências das assinaturas das publicações da empresa mediante informações 

da área Comercial. 

 

 Periodicamente cadastra no sistema as promoções e lançamentos dos produtos da 

Editora para informação aos usuários e motivar novas vendas. Pode recorrer a 

“banners” ou fotos dos produtos recebidos da área de Design para melhor visualização. 

 

 Acessa o site da Editora visualizando consultas realizadas, volume de vendas, 

atualização de cadastros e outras informações, para avaliação e controle do superior. 

 

 Eventualmente solicita suporte técnico terceirizado para reparos ou melhorias no site 

abrindo chamados via e-mail ou telefone. Acompanha a solução do problema para 
liberação do acesso e pagamento do serviço prestado. 

 
 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo 

 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Temperança 
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